
Enthousiaste en bekwame POH-GGZ 16 - 32 uur in Dordrecht.

Huisartsen “Op 1 Lijn” in Dordrecht zoeken per 1 augustus 2019 een

POH-GGZ als opvolger/ster voor onze vertrekkende POH-GGZ.

In ons centrum met ongeveer 8000 patiënten is een belangrijke en dynamische rol
weggelegd voor een vaardige POH-GGZ, waar je samenwerkt in een leuk team van
huisartsen en assistenten, onder adequate supervisie van een psychologenpraktijk.

Naast je klinische, psychologische inzichten hebben je begrijpend vermogen én duidelijke
aanpak een directe impact op de behandeling en het welzijn van onze patiënten.

Wij bieden salariëring volgens CAO Huisartsenzorg, ruime mogelijkheden voor ontwikkeling
en nascholing naast de directe begeleiding en supervisie.

Wij zoeken gekwalificeerde professional, waarbij instelling en vastberadenheid belangrijker
kunnen zijn dan ervaring. Je kunt zelfstandig werken, hebt hart voor zorg, communiceert en
kunt met je eigen capaciteiten probleemoplossend denken en handelen.

Wat ga je doen ?

Als POH-GGZ bied je snel en zonder wachtlijst hulp aan patiënten in de eerstelijns
omgeving. Je brengt samen met de patiënt diens klachten of problemen in kaart en komt tot
een goed advies ten aanzien van begeleiding, behandeling of verwijzing. Je ondersteunt
hiermee de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische /
psychosomatische klachten of sociale problemen. Je werkt zelfstandig in je spreekuur en
bent in deze functie generalist, dus voor iedere patiënt toegankelijk. Eenmaal per 2 weken
heb je overleg met je supervisor (psycholoog), die je ook voor casussen kunt consulteren.

Voor een breed beeld over de inhoudelijke kant van het werken, kun je het functieprofiel
POH-GGZ raadplegen via de website van de LHV. De kerntaken die ten minste tot je
werkzaamheden behoren zijn:

● Triage en/of vraagverheldering samen met de patiënt
● Kortdurende (ambulante) hulpverlening en begeleiding van GGZ patiënten
● Toepassen en surveilleren van E-health voor triage en ook online begeleiding /

training
● Verwijzen, consultatie en (multidisciplinair) overleg met andere (GGZ) hulpverleners

in de regio/wijk
● Aanmaken en bijhouden van een patiëntendossier en overleg hierover met de

huisarts



Wie zoeken wij ?

Iemand die uit eerdere ervaring weet wat er in de zorg gevraagd wordt en zelfstandig en
gestructureerd kan werken. Uit onze eerdere samenwerkingen weten we dat leergierige
types zich volop bij ons kunnen ontwikkelen, liefst over een periode van minimaal 2 jaar.
Onze voorkeur gaat uit naar een dienstverband van 32 uur per week. Om de functie naar
behoren te kunnen uitoefenen is, naast (enige) relevante ervaring, een van onderstaande
opleidingen een vereiste.

● Zonder aanvullende opleiding POH-GGZ vereist:

○ Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)
○ Verpleegkundig Specialist GGS
○ Universitaire opleiding psychologie / Master Gezondheidskunde richting GGZ

● Met aanvullende opleiding POH-GGZ vereist:

○ HBO-Verpleegkunde met differentiatie GGZ
○ Sociaal Pedagogische Hulpverlening
○ B-Verpleegkundige
○ Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met

differentiatie GGZ

Wat bieden wij jou ?

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg. Onze
praktijken zijn kleinschalig en laagdrempelig ingericht, er is veel onderling contact,
samenwerking en ondersteuning. Een prettige werkomgeving met tijd en aandacht voor de
patiënten, het betreft een zeer gemêleerde   populatie, een dwarsdoorsnede van Dordrecht.
Voor onze werknemers en ook voor jou als POH-GGZ vinden wij gerichte scholing, intervisie
en begeleiding belangrijk. Het doel is om met een duurzame, constructieve en wederzijdse
inspanning de meest optimale werkomgeving te creëren.

Concluderend

Voel jij je aangetrokken tot deze vacature en heb jij de kwaliteiten in huis, reageer dan direct!

Heb je verdere vragen, opmerkingen of wil je graag een nadere kennismaking neem dan
contact op met Basile Weijters, huisarts ( basilejw@gmail.com ) of Marloes Gunsing,
POH-GGZ ( op1lijnpohggz@gmail.com ). Meer over onze praktijk(en) kun je vinden op
www.huisartsenop1lijn.nl
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